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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

Elektronikus katalógus fejlesztés 
 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók 
igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés támogatási 
rendszeréhez benyújtott TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 azonosítószámú pályázat 
megvalósítása során sor került a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban az elektronikus 
katalógus fejlesztésére is.  A retrospektív konverzió során a Textlib Könyvtári Integrált 
Rendszerbe rögzítésre került 7 mozgókönyvtári szolgáltató hely (Bagod, Pethőhenye, 
Nemesapáti, Kisbucsa, Búcsúszentlászló, Zalaszentmihály, Zalabér) saját községi 
állománya, amelyek a megyei könyvtár katalógusában visszakereshetőek: 
 
Érdekeltségnövelő támogatás 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi állománygyarapítása (könyvek, 
folyóiratok, CD-k, DVD-k vásárlása) alapján ismét kapott érdekeltségnövelő 
támogatást, így 825 eFt összegből tudjuk fejleszteni a kistérségi ellátásban részesülő 31 
szolgáltatóhely állományát, amely kiegészíti a mozgókönyvtári normatív támogatás 
keretösszegét.  

 
Rendezvények  
 

Második alkalommal került megrendezésre - a Göcseji Múzeummal és kistérségi 
munkaszervezettel együttműködve – 2011. június 8-án a zalaszentgróti kistérséghez 
tartozó Kehidán a Deák-kúriában a Múzeumok éjszakája program, amelynek egyik 
szervezője és támogatója a Deák Ferenc Megyei Könyvtár volt. 

2011. június 21-én 17 órától Zalaszentlőrincen a megújult községi könyvtárban 
kézműves foglalkozásra került sor, melyet Tóth Renáta gyermekkönyvtáros vezetett. 

Augusztus 13-án Alibánfán a Falunapon kézműves foglalkozásra került sor. Az 
intézményünk által szervezett programon Pintér Györgyike foglalkozott a gyerekekkel. 

Nemessándorházán, az augusztus 20-i ünnepség keretében került sor Sándor 
Gyula: Nemessándorháza története c. monográfiájának bemutatására, amely a környező 
települések történetébe is bepillantást nyújt. A kötetet Kiss Gábor, a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtár igazgatója ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A szerző 
ajándékaképpen a könyv minden érintett település könyvtárában hozzáférhetővé válik.  

Augusztus 27-én Nemesrádón a falunapon Gönczi Ferenc születésének 150. 
évfordulójára emlékeztünk. A program intézményünk aktív közreműködésével valósult 
meg: részt vettünk többek között a Gönczi-kiállítás összeállításában fotók és helyi 
paraszti eszközök felhasználásával; készítettünk egy kis füzetet, amelyben Gönczi 
Ferenc életét és munkásságát mutattuk be, valamint egy rejtvényfüzetet is. A falunap a 
templomkertben tartott ünnepi megemlékezéssel és kiállítás megnyitóval vette kezdetét, 
majd a falu központjában felállított sátorban folytatódott: itt zajlott a kézműves 
foglalkozás a gyerekeknek Tóth Renáta gyermekkönyvtárossal, és itt került sor  "A 
nevetés egészség" c. kötetet alapján a göcseji anekdoták előadására (Kiss Gábor, 
Sebestyénné Horváth Margit). 
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A Könyvtárak összefogása a tudásért – Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozat keretében a Deák Ferenc Megyei Könyvtár ellátásában tartozó 
településeken az alábbi rendezvényekre kerül sor: 

Az Őszi Könyvtári Napok keretében 5 programunk volt a községekben: október 3-
án Kemendolláron Az operaszínpadtól az íróasztalig. Egy énekes, akiből író lett 
címmel író-olvasó találkozóra került sor. A meghívott vendég Nógrádi Gergely volt.  

Október 4-én Pókaszepetken Hogyan született a Vau! és a Nyau!? Egy író titkai 
címmel rendhagyó irodalomórára került sor. A vendég itt is Nógrádi Gergely volt.  

Október 4-én Pölöskén Az operaszínpadtól az íróasztalig. Egy énekes, akiből író 
lett címmel író-olvasó találkozó keretében az érdeklődők Nógrádi Gergellyel 
ismerkedhettek meg. 

Október 5-én Zalaszentivánon az iskolában Bosnyák Viktória írónővel 
találkozhattak a gyerekek.  

Október 6-án Pakodon Kelemen Gyula énekmondó megzenésített verseket adott 
elő a helyi óvodásoknak és iskolásoknak.  

Zalaistvándon szintén október 6-án Marx Mária tartott előadást Gönczi 
Ferencről.  

Október 7-én Batykon Pintér Györgyike tartott kézműves foglalkozást.  
Október 23-án Alibánfán képes beszámoló hangzott el az El Camino-ról. Vendég: 

Horváth András volt. 
A Zalai Gyermekkönyvhetek rendezvénysorozat keretében Zalabérben november 

16-án Bosnyák Viktória íróval találkozhattak a gyerekek a helyi iskolában.  
 

 
Csondor Kata találkozó Zalaszentmihályon a könyvtárban 

 
A Zalai gyermekkönyvhetek programjában november 17-én Csondor Kata 

találkozott a zalaszentmihályi óvodásokkal és kisiskolásokkal a községi könyvtárban.  
November 25-én Figura Ede a szentpéterúri és búcsúszentlászlói gyereknek (a 

helyi óvodásoknak és kisiskolásoknak) adta elő verses-zenés műsorát.  
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás szervezésében november 29-én 

Lakhegyen rendezték meg a kistérségi vers-, próza- és mesemondóversenyt. Az 
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irodalomkedvelők négy kategóriában mérhették össze tudásukat. E programon Kiss 
Gábor és Sebestyénné Horváth Margit a zsűrizésben vállalt feladatokat. 

 
Internet használó tanfolyam  

 
Október közepétől két szolgáltatóhelyen, Bagodban és Pacsán kezdődött 

számítógép- és internet használói tanfolyam. A 20 órás alapszintű képzésen elsősorban 
nyugdíjasok és munkanélküliek vesznek részt. A foglalkozásokat Kovácsné Pacsai Edit, 
illetve Sebestyénné Horváth Margit vezette.  

 
Továbbképzés 
 
November 22-én szakmai továbbképzést szerveztünk a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtárban. A program része volt a TEXTLIB kistérségi modul használat 
tapasztalatainak bemutatása, valamint a gyermekkönyvtári munkát segítő előadások 
(drámapedagógiai módszerek, papírszínház). 
 
        Sebestyénné Horváth Margit 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

Az ünnepi könyvhét alkalmával május 23-án Kiskutason Karafiáth Orsolya 
költővel találkozhattak a község lakosai. Május 31-én Nagykutason, június 1-én pedig 
Becsvölgyén tartott író-olvasó találkozót Fecske Csaba József Attila-díjas költő. Június 
3-án Ecsedi Erzsébet a Hevesi Sándor Színház színművésze előadásában hallhatták 
Rusell: Én Shirley c. monodrámáját. Június 9-én Misefára látogattak el a Pannon 
Tükör c. kulturális folyóirat munkatársai. A szerkesztőség tagjai: Péntek Imre és 
Szemes Péter ismertették a 25 éves folyóirat munkásságát, valamint bemutatták Utassy 
József:” Dalba fog az ember”, valamint Karáth Anita: „Panel jazz” c. kötetét is. 

 

 
Pannon Tükör est Misefán 
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